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Vi vann ett Kärnkraftsfritt Bottenviken! 
 

Minnesanteckningar från nätverkets möte i Skellefteå 21 augusti 2022  
Inledning 

Tack alla kämpar - det var så roligt att träffas igen - tänk vad mycket vi uträttat tillsam-

mans genom åren! Nätverket bildades i december 2011 och vi har sedan dess arbetat 

tillsammans efter denna starka målsättning:  

 

”Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken är ett partipolitiskt obundet nätverk för alla som 

vill arbeta för att stoppa byggandet av kärnkraftverk i Bottenviksområdet.  
 

Vi bryr oss om miljön och vill arbeta för en hållbar utveckling utan kärnkraft.  

Vi anser att kärnkraften inte är någon lösning på klimathotet, det är i stället ett slut på 

energislöseriet, smart energiteknik och olika förnybara energilösningar.  

Vi vill samarbeta över alla gränser för en kärnkraftsfri värld.” 

 

Vi har något stort att fira – att kärnkraftverket i Pyhhäjoki nu går i graven – trots att 

det är ett fruktansvärt krig i Ukraina som stoppat det vansinniga finsk – ryska kärn-

kraftverket Hanhikivi1. Reaktorn skulle ha tillverkats i Kramatorsk i östra Ukraina.  

Vi kan nu glädjas tillsammans åt ett fortsatt Kärnkraftsfritt Bottenviken. 

 

Minnesanteckningar 

Vi samlades i IOGT-lokalen i Skellefteå dit lokalgruppen inbjudit till mötet som blev 

mycket trevligt. Stämningen var god och vi kände alla en stor glädje över att träffas 

igen! Rolf Granstrand från Skellefteå-gruppen hälsade oss alla välkomna. Elisabeth 

Holmström, Ann-Sofie Persson och Hans-Ove Forsell ledde allsången och vi sjöng 

sånger ur Kärnkraftsfritt Bottenvikens allsångshäfte. Sånger som Vackra sköra Botten-

viken, Välfärdsresan och När små fåglar dör. 

 

Lena Lagerstam visade ett bildspel: ”Bildberättelse om kampen för ett Kärnkraftsfritt 

Bottenviken 2011 – 2022”. Bildberättelsen har ett urval bilder från nätverkets många 

manifestationer, träffar och arrangemang genom åren. Lena berättade om hur nätver-

ket kom till och ville med bilderna skildra den entusiasm och gemenskap som funnits 

genom åren och som gjort kampen möjlig. Ett starkt minne är resan till Hanhikivida-

garna i Pyhäjoki våren 2012 då vi var många som fick möjlighet att uppleva den oför-

störda naturen på udden Hanhikivi och se den värdefulla Gåsstenen. En miljö som nu 

är totalt skövlad. 

 

Mycket viktigt har kontakten och samarbetet med Pro Hanhikivi, Kvinnor mot atom-

kraft, Kvinnor för fred och andra kärnkraftsmotståndare i Finland varit. I Sverige har 

samarbetet med flera organisationer, som Folkkampanjen, Naturskyddsföreningen, 

MKG och Greenpeace varit viktigt. 

 

Elisabeth Holmström lyfte fram det fantastiska nätverksmötet i Piteå som vi hade en 

vacker höstdag. Då vi också besökte Piteå Energi och fick information om deras stora 

satsning på solkraft. Elisabeth berättade sedan om mötet i Luleå då vi träffade 
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miljöministern. Resan till Fennovoimas arrangemang i Parhalahti och mötet med mot-

ståndsvännerna i Pyhäjoki var betydelsefullt. Miljöorkestern har haft stor betydelse vid 

olika arrangemang i Umeåtrakten. Gruppen i Umeå gjorde en stor insats då de varje 

vecka samlade namn under flera år. Sist visade Elisabeth en vacker bild på hjortron 

med den talande rubriken ”Varför kärnkraftsfri?”. 

 

Rolf Granstrand berättade sedan om den lokala gruppen i Skellefteå och lyfte fram hur 

viktiga alla varit på olika sätt för gruppens arbete. 

 

Sedan var det knytkalas med massor av gott att äta i en fantastisk ”knytis-buffé”.  

 

Viktigt för nätverket framöver 

Lena L framför en hälsning med ”ett varmt grattis från Folkkampanjen” från Jan Ström-

dahl, ordförande i Folkkampanjen. ”Ni hade nog vunnit även utan ett grymt krig”. 

 

På ett bord hade vi samlat skriftligt material och överblivna märken med ”Kärnkrafts-

fritt Bottenviken”. Vi hoppas verkligen att de inte behövs framöver. 

 

Sedan samtalade vi och diskuterade framtiden och kom fram till att det är: 
 

• viktigt att allt vårt ”kamp-material” sparas och därför lämnas till folkrörelsearki-

ven på museerna i Norrbotten och Västerbotten så det finns tillgängligt för 

framtida forskning om vår kamp. 

• viktigt att ha kvar nätverkets grupp på Facebook för att gemensamt kunna följa 

den kommande utvecklingen. Gruppen har idag ca 4 300 medlemmar. 

• viktigt fortsätta skriva insändare och debattartiklar! 

 

En tanke är att kanske kan de 22 kommunernas ställningstaganden mot kärnkraftver-

ket i Pyhäjoki få betydelse i kampen mot den utbyggnad av kärnkraft som idag föreslås 

av många som en lösning av klimatkrisen. 

 

Elisabeth informerade om att årets Jämmerdalen i Överklinten blir i oktober och kom-

mer att handla om energifrågor. 

 

Tack alla för ett bra möte och en fin avslutning på vår kamp! 

 

Många hälsningar 

Lena Lagerstam, Morjärv, Kalix kommun  

 
 

Reseersättning: Du som haft utlägg för resan till Skellefteå kan 

skicka en räkning till Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen,  

Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 STOCKHOLM 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har pengar på ett konto hos 

Folkkampanjen. 
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Kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken 2011 – 2022 

Sedan 2011 har nätverket kämpat för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken. Med demokratins alla 

verktyg har vi försökt belysa de miljö- och säkerhetsmässiga riskerna med kärnkraftsplanerna 

på Hanhikiviudden. Vi har gjort allt för att påverka politiker och allmänhet i både Finland och 

Sverige och ordnat mängder av arrangemang, manifestationer och ordnat en stor konferens i 

Skellefteå tillsammans med flera andra organisationer och föreningar.  
 

Vi har skrivit mängder av brev och upprop riktade till finska politiker på alla nivåer.  

Vi har uppvaktat säkerhetsmyndigheten Stuk, Arbets- och näringsdepartementet och riksda-

gens partigrupper i Helsingfors 2014 och 2019. Vi har skrivit brev till alla svenska kommuner i 

norr och lyckats samla 22 norrlandskommuner att på olika sätt ta avstånd från kärnkraftverket. 

Ett mycket värdefullt ställningstagande som dessa kommuner gjort, de representerar över 560 

000 invånare. Vi har skrivit brev till alla svenska riksdagspolitiker och partier. Vi har uppvaktat 

Sveriges miljöminister Karolina Skog 2018. 
 

Vi har lämnat omfattande synpunkter i olika samråd enligt Esbokonventionen. Vi har också ytt-

rat oss över havsplaner i Sverige och olika planer i Finland. 
 

Vi har samlat in mer än 35 000 namnunderskrifter för att stoppa kärnkraftverket och alla dessa 

har överlämnats till finska parlamentet vid besök i Helsingfors. 

  

Aktuell Information från Finland om kärnkraftverket 

Fennovoima meddelade den 24 maj att de har dragit tillbaka sin ansökan om tillstånd att upp-

föra kärnkraftverket Hanhikivi1 i Pyhäjoki.  

Arbets – och näringsministeriet i Finland har därefter meddelat att den 9 juni 2022 fattade 

statsrådet ett beslut att behandlingen av Fennovoima ansökan om att få uppföra kärnkraftver-

ket Hanhikivi1 förfaller. Statsrådets beslut sätter punkt för förvaltningsåtgärderna för behand-

lingen av ansökan. Därefter har Fennovoima minskat sin verksamhet kraftigt och fokuserar på 

underhåll av industriområdet och minskar sin personal till att i början av 2023 ha mindre än 10 

personer anställda. Rättsprocessen mellan Fennovoima och ryska statliga Rosatom har enligt 

media påbörjats och Rosatom kräver mer än tre miljarder euro i ersättning. Rosatoms krav är 

ungefär en miljard euro högre än Fennovoimas. 


